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 مةهاباد قةرةداغي

 

 
لة كاتثكدا كة خةتةري داگريكردين كوردستان لة ئاراداية،  ( 

پثويستة كرثكار، جوتيار، فةرمانبةر، مامؤستا، قوتايب، ذؤژنامةوان، 
شاعري و نووسةر، بة ژن و پياوةوة، بة گةنج و پريةوة، هةموو 

 .) پثشمةرگة بن

 
لة چارةكي يةكةمي سةدةي بيستةمدا، سةردةمي سياسةيت كؤلؤنياليزم و كؤلؤنيكردن، سةردةمي          
داذشتنةوةي نةخشةي دنيا و بة تايبةتيش دةضةرثك كة پذة لة ساماين سروشيت و بة تايبةيت لة زثذي         

ثودةوصةتيدا  ، لة بةرژةوةندي وألتةكؤلؤنياليستةكان، كوردستاين ئثمة لةسةر خوانثكي ن  ) نةوت(ذةش 
وثنةي كثكي جةژين لةدايكبوون، چوار لةت كرا و بةسةر درواسثكانيدا بةخشرايةوة، دراوسثكانيشي              

نةتةوةي كورد لةوساوة   ) . لؤزان(هةر يةكةيان كران بة كؤلؤين يةكثك لة دةوصةتاين سةر خواين      
 . راوي پث دراوة ناسنامةي نةتةوةيةكي ژثردةست و، خاكي كوردستانيش ناسنامةي خاكثكي داگريك             

بة   (هةشتا ساصثكة كوردستان چوار دةوصةيت دراوسث و داگريكةر دةيذووتثنثتةوة، نةتةوةي كورديش        
. ذژمثة زهلثز و سةرمايةدارةكاين دنياش دةيذةتثنن       ) بة كردةوة  (چوار ذژمثي داگريكةر، بةألم     ) ناو

سي تورك ئيسماعيل بثشكچي      ذوونترين پثناسةيةك بؤ دؤخي كوردستان ئةو پثناسةيةية كة كؤمةصنا      
 .) كوردستان كؤلؤنييةكي نثودةوصةتيية  (كردوويةيت و لة سث دةستةواژةدا بةرجةستةي كردووة      

جيهانگريي سياسةيت خؤرئاوا لةدواي شةذي جيهاين يةكةمةوة بة ناوي كؤلؤنياليزمةوة وألتاين               
شةذي سارد و هةرةسهثناين      لة دواي كؤتايي پثهاتين   . جيهاين سثييةميان لةناو خؤياندا بةش كرد   

بلؤكي سؤشياليست، سياسةيت كؤلؤنياليزم نووژةن كرايةوة و ئةجمارة بة ناوثكي نوثتر و بة             
ناوةذؤكثكي چذترةوة لةسةر گؤذةپاين سياسةيت دنيادا خؤي دةنوثنث، ئةمريكا منايندةي سةرةكي            

مريكا، پةرةپثدانثكي خثرا و    گلوباليزةكردين سياسةيت ئة. ئةم سياسةتة نوژةنكراوةي كؤلؤنياليزمة
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هةمةاليةنة و گشتگرةوةي سياسةيت كؤلؤنياليزمة و لة سةرةتاي ئةم سةدةيةوة لة پيادةكردنثكي            
 و ذثشةكثشكردين دياردةي    2001 ي سثپتةمبةري  11خثراي ئةم سياسةتةداية و، ذووداوةكاين  

ژراو بؤ دةستتثوةردان و تريؤري نيؤنةتةوةيي هةجنةتثك بوو بؤ پيادةكردين بةرنامةيةكي دارث       
داذشتنةوةي نةخشةي ذؤژهةأليت ناوةذاست بة مةيلي ئةمريكا و، ذةنگذثژكردين سيستةمي               

هةصبةتة سيستةمي بةذثوةردين تا سةرئثسقان     . بةذثوةبردين ئةو وألتانة بة ذةنگي ئةمريكا   
ي كة لةسةر بناغةي       ديكتاتؤريانةي هةموو وألتاين دةضةرةكة و گةشةسةندين ئةو ذثكخراوة ئايينييانة         

زةبروزةنگ سياسةيت خؤيان پيادة دةكةن، هةجنةتثكي ترة بؤ ئةمريكا و زةمينةي پيادةكردين ئةو         
ئةم باسة زؤر هةصدةگرث و پثويستة بة قوصييةوة تثي ذامبثنرث و لثرةدا           . سياسةتةي بؤ خؤشتر دةكات    

 . مةبةست ئةوة نيية بة گشيت لةو كثشةية بدوثني    
ةبةستة، كاريگةري ئةو سياسةتةي ئةوساي بة ناوي كؤلؤنياليزم و ئثستاي بةناوي            ئةوةي لثرةدا م

كة لةم ذؤژانةدا بة زةقي دووبارةبوونةوةي ذثككةوتين لؤزان          . گلوباليزم لةسةر كورد و كوردستانة   
دةبينرثت و بؤين داگريكردنةوةيةكي تري كوردستانثكي داگريكراو دةكةين لة اليةن دةوصةيت     

 . يت تووركةوة و بة ذثككةوتنثكي ناذةوا لةگةص ئةمريكادا     كؤلؤنياليس
 لة سياسةت كؤلؤنياليزمي ئةوسادا، تةا نةتةوةيةك كة هةر هيچي پثنةبذا و هةرچيةكيش كة                 

هةشتا ساصة كورد باجي سياسةيت كؤلؤنياليستانةي وألتاين ئةكتةر لةو           ! هةيبوو لةدةسيت دا، كورد بوو
شثوةيةكي   ) باشوور (تا ساص ئينجا توواين لة لةتثكي كوردستاندا     شانؤيية دةدات و، دواي هةش

سةربةخؤيي بةدةست ثنثت، كة وةك ئةجنامثكي سرووشيت خةبايت گةلثكي ژثردةستة و              
وخاكثكي داگريكراو دةبواية جيهان داين پثدا نابا و، ئةم ماوةيةش كة بةم نةورؤزةوة دةكاتة دوانزة     

دا، بةس بوو بؤ ئةوةي جيهان وةك دةوصةتثكي ديفاكتؤ       ساص لة سةربةخؤي كورد لةو بةشة    
 !كوردستاين قبوص كردبا و، مةخابن نةيكرد     

  
، تةا ئةگةر ناوي       ) كة تةا خؤمان پثي دةصثني وألت و كةس داين پثدا نانث         (وألتةكةي ئثمة  

تري وةكو     نةبوواية، ذةنگة خؤمشان باوةذمان بكردبا كة هي ئثمة نيية، هثندةي ناوي                ) كوردستان(
ئةوةي كة    . يان بة ناذةوا لث ناوة      . . هتد. . و) باكووري ذؤژهةأليت ئةنادؤص      ( و  ) باكووري عثراق  (

كورديش لة قوربانيدان بؤ     . كوردستان ناوي ئثمةي وةكو مؤركثك پثوةية، گوماين نةهثشتؤتةوة        
كردووة و ئةوةي   مةبةسيت قةوارةيةكي سةربةخؤ لةسةر ئةو خاكةدا كة مؤركي خؤي پثوةية درثغي نة        

لة ئةجنامي ئةو قوربانيية زؤرةشدا بةدةستهاتووة زؤر كةمة و ئةو پةرلةمان و حكوومةتةية كة لة دواي           
ةوة لة سث شاري باشووردا و بث لة شاري سةرةكي و دةوصةمةندي                1991ذاپةذيين بةهاري    

كوردستان     پةرلةمان و حكومةيت      . كةركووك، كة كرؤكي كثشةكةية، گةيل كورد بةذثوةدةبات       
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ئةجنامثكي سرووشيت خةبايت هةشتاساصةي كورد و خوثين زياتر لة مليؤنث مرؤضي كوردة لة باشووري             
 . كوردستان، كة ئثستا لة خةتةري لةدةستچوونداية    

لة گلوباليزةكردين سياسةيت ئةمريكادا، كة درثژةي كؤلؤنيزةكردنة بة ميتوودي هاوچةرخ و بة          
اين تةكنةلؤژيا، دةوصةتاين ناوچةي ذؤژهةأليت ناوةذاست و بة       وةگةذخستين نوثترين داهثنانةك

توركياي مشةخؤر كة ئةمريكا       . تايبةيت توركيا ذؤصي مشةخؤري سةرخواين سياسةيت ئةمريكا دةگثذن       
پثويسيت بة بةكارهثناين خاكةكةيةيت بؤ پيادةكردين سياسةتةكةي و ئةميش پثويسيت بة لةناوبردين             

ذؤژدا دةوصةتثكي كوردي لةسةر بنيات بنرث، لةم هاوكثشةيةدا دةيةوثت          هةر بناغةيةكة كة لة دوا     
هةمان سيناريؤ سياسيية كؤلؤنياليستيةكةي ئةوسا كة لة كةش و هةواي ژةهراوي لؤزان دا و لةناو        

 . ذثككةوتننامةيةكي شوومدا تؤمار كرا، بؤ كورد و كوردستان دووبارة بكاتةوة            
تةوةيية بووين كة سث ساص لةمةوبةر و هةر لةم كاتانةدا بؤ       هةموومان شاهثدي ئةو پيالنة نثونة    

. هةرةسپثهثناين شؤذشي كورد لة باكووري كوردستاندا، چؤن بة هاوكاري ئةمريكا، ئيسرائيل، يؤنان و               
ئةوة يةكةمني   . هتد پةلوپؤي سةرؤكثكي كورديان بةستةوة و دايانةوة دةسيت ذژمثي توركيا           . 

يزمي ئةمريكا بوو لةسةر كورد و، ئثستاش ئةزموونثكي دوانزةساصةي       تاقيكردنةوةي سياسةيت گلوبال   
 . سةربةخؤيي كورد بة تاقيگةي هةمان سياسةدا لة خةتةري مردنداية          

ئةوةي پذ بايةخ بوو بؤ ئثمة و چاوةذؤننةكراوبوو بؤ داگريكةراين كوردستان ئةو ذؤحة شؤذشگثذانة               
 كوردستان و لة دنيادا بؤ بةرهةصسيت ئةو سياسةتة لة      و يةكبوونة بثوثنةية بوو كة لة هةموو بةشةكاين 

، عةبدوصأل ئؤجةألن دا، سث ساص لةمةوبةر وةك       ) كادةك(كايت گرتين سةرؤكي پةكةكة     
تةا مةرجثك بؤ ئةو كةسةي كة بةشداري ئةو          . نومايشتثكي سياسي بةرفراوان پيشاين دنيا درا     

كي نيشتيمانپةروةر و ئازادخيواز، ئيدي گرنگ نةبوو     چاالكييانة دةبوو، ئةوة بوو كة كورد بثت، كوردث   
 . لة كام بةشي كوردستانة و لة كوثي ئةم دنياية دةژي        

هةنووكة، هةمان ورة و هةمان يةكبوون و شثوةي بةرهةصستيكردين دةوصةت و سووپاي داگريكةري          
ةبث هةموو  ئةم دؤخة زثدة خةتةرةي كة هةذةشة لة باشووري كوردستان دةكات د        . توورك پثوسيتة

دةبث لة شارةكاين ذؤژهةأليت كوردستان، باكووري             . كوردثكي ئازادخيواز خؤي بة خاوةين بزانث       
كوردستان، ذؤژئاواي كوردستان و هةموو شوثنثكي دنيا كة كوردي تيداية بة چاالكي                 

دةبث لة ئةمذؤدا ذثگة نةدرث كورد بكرثت بة قورباين تورك و            . بةرهةصستيكارانة ذةنگ بداتةوة   
لة كاتثكدا كة خةتةرثكي لةم جؤرة لة      . كورستان لةوة زياتر بكرثت بة قورباين توركياي داگريكةر         

ئاراداية، پثويستة كرثكار، جوتيار، فةرمانبةر، مامؤستا، قوتايب، ذؤژنامةوان، شاعري و نووسةر، بة ژن و                     
 . پياوةوة، بة گةنج و پريةوة پثشمةرگة بن  
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